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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 الدرس األول : املستكشف النشط 

 التكنولوجيا ساعدت اإلنسان على استكشاف كل ماهو جديد

    نــرت ليـألب 

كنوز   –قرب جنكيزخان    –مدين  سـي     –عالم أثار ومهندس أمريكي قام بالعديد من االكتشـااات ملل مدين  تيكال    

امـلاـيا ( اعتـ د ل البـول والتنعـي  على األاوات التكنولوجـي  الـوديـل  التي توار ـلا الوـقا والجـهد والتكلـف  وتغنـيا 

 عن الوفر
 

 ماهى الخطوات التي يستخدمها عالم األثار الستكشاف ما ل باطن األرض ؟ 

 (  صور اضائي  ) يتم االعت اا على الصور من األق ار الصناعي   .1

   (  صور جوي ) يتم أيضا االعت اا على الصور من الطائرات بدون طيار   .2

   GPSثم من خ ل نظام توديد املواقع العاملى  .3

 واى األخي استخدام األاوات التكنولوجي  الوديل    .4

 ؟   دمها عل اء األثار  التى يستخ ماهى األاوات التكنولوجي  الوديل 

 : جهاز يستخدم لعياس املجال املغناطيسي ثم البول عن املعاان اى باطن األرض ملال : معياس املغناطيسي 

  توديد أماكن مخزونات الوديد واللروات الطبيعي 

والوفريات  طريع  يســتخدم ايها الرااار للبول عن األجســام املداون  توا األرض   : GPR الرااار املخرتق لألرض  

 لغام توا األرضاألثري  والبول عن األ

ــال ـباألقـ ار    :  GPSنـظام تـودـيد املواقع الـعاملى   ــتـخدم لتـودـيد األـماكن واملواقع ولـلال من خ ل االتصــ طريـع  تســ

 الصناعي 

 

                                                     GPS                                   الرااار املخرتق لألرض                       معياس املغناطيسي 
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 تدريبات على الدرس األول 
   ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √السؤال األول : ضع ع م  )  

 يستخدم عل اء األثار الرااار املخرتق لألرض للبول عن األشياء توا األرض   .1

 ل باالق ار الصناعي   ايستخدم جهاز املغناطيسي  لتوديد االتجاهات من خ ل اإلتص .2

 يستخدم اى توديد األماكن التى نرغ  اى الوصول إليها    GPSنظام توديد املواقع   .3

 يتصل باألق ار الصناعي  وللال لتوديد املواقع    GPSنظام توديد املواقع   .4

 لنظام توديد املواقع العاملى   GPSيرمز   .5

 التكنولوجيا ساعدت اإلنسان على استكشاف كل ما هو جديد اى العالم   .6

 يد من االكتشااات األثري   ألربت لني مهندس وعالم أثار قام بالعد .7

 اعت د ألربت لني اى البول والتنعي  على األاوات التكنولوجي  الوديل  التى تغنيا عن الوفر   .8

 العبارات التالي   اك لالسؤال اللانى : 

 ............................................. مدين  تيكال واملدن األثري  تم توديد موقعها من خ ل نظام   .1

 للبول عن ع  ت معدني  توا األرض   ............................................. خدم جهاز  نست .2

 ............................................. لعياس املجال املغناطيسي اى منطع  ما نستخدم جهاز   .3

ــم ـه ا   .4 ا هو اســ د موقع املكتـب  . ـم ازا لتوـدـي ــتخـدم جـه ا يســ دـت درـي  ووـج ــكـن دإ إم مكتـب  األســ لهـبا مع واـل

 ............................................. الجهاز  

 جدا اى عصرنا الوام لج يع أاراا املجت ع     ضروري  ............................................. أصبوا   .5

 لل : قم بتوصيل من الع وا ) أ ( ما يناسبا من الع وا ) ب (السؤال اللا

 ) أ ( 
 ) ب ( 

GPS  للبول اى باطن األرض يستخدم لعياس املجال املغناطيسي 

 طريع  يستخدم ايها الرااار للبول عن األجسام املداون  توا األرض لألرض  املخرتق الرااار

 األماكن واملواقع وللال من خ ل االتصال باألق ار الصناعي  طريع  تستخدم لتوديد  املغناطيسي   معياس
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 الدرس اللانى ) التكنولوجيا وتطورها التاريخي  ( 

 نناقش ل ه ا الدرس تاريخ تطور التكنولوجيا على مر العصور واألزمان 

  ـعصر ماقبل اللورة امليكانيكي 

والكتابات الهيوغليفي  ثم الوروف واألرقام  وللال  تم التواصل بني الشعوب من خ ل الصور والرسوم   •

 لتسجيل تاريخهم وحضارتهم

 وتم االعت اا ل ه ا العصر على أق م الرصاص والورب واألوراق واملخطوطات والعداا الرق ي  •

 ملل ه ه الكتابات واملخطوطات موجواة على االنرتنا ب وقع بنال املعرا  املصري  •

   امليكانيكي عصر اللورة   

 كلرت املعلومات التي توتاج إم تسجيل م ا أاى إم نشأة الطباع  لطباع  األوراق والكت  واملعاالت  •

 وظهرت أول أل  حاسب  بالتاريخ )أل  باسكالني ( واألل  الكاتب  والطابع    •

  وهى النسخ  األوم لألل  الواسب  قام بتص ي ها ) بليز باسكال  أل  باسكالني

 ة والده اى توصيل الضرائ  ملساعد 

 عصر اللورة الكهربائي   

ــوت   ــجـيل الصــ ــر ظهر اخرتاه الكهرـباء اـل ى أاى إم ظهور اخرتاـعات أخرى مـلل الـهاتف وأالت تســ ل ـه ا العصــ

 لتسجيل املعلومات  والك بيوتر الرق ي األول وهو جهاز كبي جدا ل الوجم 

 عصر اللورة االلكرتوني   

 وهو عصرنا الوالي ويعرف بعصر اللورة املعلوماتي    •

 وظهر با عدة اخرتاعات وإنجازات بسرع  م هل  ملل الك بيوتر الشخصي  •

     GPSواملو ول واألجهزة ال كي  واألق ار الصناعي  و   

 SMS أو من خ ل الرسائل النصي   E-mailوأصبح التواصل يتم من خ ل الربيد االلكرتونى  •
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

  الدرس اللانى تدريبات على 
 

 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √السؤال األول : ضع ع م  )  

 عصر اللورة امليكانيكي  هو العصر ال ى ظهرت ايا الكهرباء ألول مرة   .1

 أل  باسكالني تعترب النسخ  األوم لألل  الواسب  .2

 تواصلا الشعوب مع بعضها البعض اى عصر اللورة امليكانيكي  عن طريق الصور والرسوم   .3

 الصوتى  لتسجيل املعلومات اى عصر اللورة امليكانيكي  تم االعت اا على املسجل   .4

 لتوديد األماكن املراا زيارتها   GPSيستخدم السائح   .5

 األق ار الصناعي  ظهرت اى عصر اللورة امليكانيكي  .6

 الباسكالني ملال على اخرتاه من عصر اللورة الكهربائي  .7

 

 السؤال اللانى : اك ل العبارات التالي  .8

 .........................بدأت الشعوب قدي ا اى التواصل عن طريق   -1

 .....................ستندات ظهرت أل  الطباع  اى عصر  امللطباع  الكت  و -2

 ألول مرة اى عصر اللورة الكهربائي    ..........................استخدما -3

  ..........................يتم التواصل اى عصر املعلوماتي  عن طريق -4

 ظهرت األق ار الصناعي   ..................... اى عصر اللورة  -5

 

 اخرت اإلجاب  الصويو   :    اللاللالسؤال  

 ............ اى الع ليات الوسابي   .....يستخدم الط ب اى عصرنا الوام أل  ... -1

 الكاتب              الواسب                     باسكالني      

 .........................اى قديم الزمان كان التواصل يتم عن طريق   -2

 smsالربيد اإللكرتونى                    الصور والرموز        
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 ......................كانا الكت  اى عصر اللورة امليكانيكي  تطبع بواسط    -3

 الطابع           األل  الواسب              األل  الكاتب       

 ...... ملال على اخرتاه من عصر ما قبل اللورة امليكانيكي  ............ -4

 الباسكالني         الهاتف               العداا الرق ي 

 .........................األق ار الصناعي  ظهرت اى عصر اللورة  -5

 الكهربائي          اإللكرتوني               امليكانيكي  

 

 أج  ع ا يأتى :  لسؤال الرابع  ا

 

 ما هى طريع  التواصل حاليا بينال وبني زم ئال -1

  

 الكتاب  على ورق الرباي وعلى جدران املعابد تعترب من وسائل التواصل اى أى عصر ؟ -2

 

 ما النتائج التى ترتبا على اخرتاه الكهرباء ؟ -3

 

 للتواصل اى عصر ماقبل اللورة امليكانيكي  ؟ما سب  االعت اا قدي ا على الصور والرسوم كطريع    -4

 

 ما هو الربنامج ال ى نستخدما اى كتاب  التعارير وامللفات النصي  على جهاز الك بيوتر ؟ -5
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 الدرس اللالل ) مكونات جهاز الك بيوتر ( 

 

ــتعبال البيانات ويوولها إم معلومات بعد معالجتها ولديا العدرة على    جهاز الك بيوتر   : جهاز الكرتونى يعوم باس

 تخزين واسرتجاه البيانات

   من أشكال جهاز الك بيوتر :  

   PCاملكتبي أو الشخصي   .1

   LapTopالك بيوتر املو ول   .2

وهى أجهزة تعت د اى ع لها على الل س   Smart Devicesال كي   أو Tablets األجهزة اللوحي   .3
Touch 

 وتختلف أنواه الك بيوتر من حيل النوه وتاريخ الصنع أو موايل الجهاز   •

 :    مهام جهاز الك بيوتر 

 كتاب  املعاالت والوثائق   .1

 ارسال الربيد االلكرتونى   .2

 تصفح االنرتنا   .3

 األلعاب  .4

 PowerPoint إنشاء العروض التعدي ي    .5

 معاطع الفيديو إنشاء  .6

   Excelإنشاء الجداول الوسابي   .7
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 لتشغيل جهاز الك بيوتر يوتاج العديد من األجهزة املساعدة وتم تعسيم ه ه األجهزة إم أجهزة ااخال وإخراج  

 : مسئول  عن ااخال البيانات لتنفي  مه   معين     أجهزة االاخال 

 : مسئول  عن اخراج املعلومات بعد معالجتها    أجهزة اإلخراج 

 الوظيف   وحدات االخراج   الوظيف   وحدات االاخال 

 اأرة التوكم أو 

 شاش  الل س 

توجيا األشياء ااخل  

 الك بيوتر 
 شاش  العرض 

الخراج املعلومات البصري  ملل  

 الصور والنصوص والفيديو 

   ااخال الوروف واألرقام  لوح  املفاتيح 

 مفاتيح برايل لوح  
خاص  باملكفواني بديل  

 للوح  املفاتيح 
 نظام برايل الطرل 

خاص  باملكفواني بديل لشاش   

 العرض 

 مكرب الصوت  الاخال الصوت واملوسيعى  امليكراون 
الخراج معلومات س عي  ملل  

 الصوت واملوسيعى 

 أل  التصوير أو الكاميا 
الاخال الصور وملفات  

 الفيديو 
 يتيح لغي الناطعني بالتودث  الكل ات مرك  

 املاسح الضوئي 
ملسح ونسخ الصور  

 والرسوم 
 الطابع  

طباع  الصور والنصوص على  

 ورق 

 

 تعترب وحدة ااخال وإخراج ل نفس الوقا Touch Screenملووظ  : شاش  الل س 
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

   اللاللالدرس  تدريبات على 
 

 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √السؤال األول : ضع ع م  )  

 لوح  املفاتيح تستخدم إلخراج البيانات  -1

 يستخدم املاسح الضوئي اى نسخ الصور والرسوم وإاخالها للك بيوتر  -2

 شاش  العرض من خ لها ي كننا مشاهدة نشاطنا على جهاز الك بيوتر  -3

 ع لي  معالج  البيانات هى أخر مرحل  وللال للوصول لل علومات النهائي   -4

 تعوم الطابع  بتوويل امللف اإللكرتونى إم ملف ورقي مطبوه -5

 شبك  اإلنرتنا غي مه   اى الوصول على املعلومات  -6

 

 لعبارات التالي السؤال اللانى : اك ل ا -7

 نستخدم ................ الاخال النصوص والصور املطبوع  على الورق إم جهاز الك بيوتر  -1

 الطابع                   لوح  املفاتيح                          املاسح الضوئي 

 املكون املسئول عن ااخال البيانات إم جهاز الك بيوتر  -2

 الطابع                      وحدة املعالج  املركزي    لوح  املفاتيح             

 جهاز يتيح لغي الناطعني من التودث -3

 الس اعات                   الطابع                    مرك  الكل ات                                    

 ................ يعترب الك بيوتر األكرب حج ا  -4

 الك بيوتر الشخصي         الك بيوتر املو ول             األجهزة اللوحي                            

 تختلف أنواه الك بيوتر من حيل النوه و ............... -5

 ألجهزة امللوع                  تاريخ الصنع                         الربمجياتا                           
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 بتوصيل من الع وا ) أ ( ما يناسبا من الع وا ) ب (السؤال اللالل : قم  

 ) ب (  ) أ ( 

 جهاز الكرتونى يعوم باستعبال البيانات ويوولها إم معلومات بعد معالجتها أجهزة االاخال

 مسئول  عن اخراج املعلومات بعد معالجتها  أجهزة اإلخراج 

 مسئول  عن ااخال البيانات لتنفي  مه   معين  امليكراون 

 تستخد إلاخال الصوت واملوسيعى  شاش  الل س 

 تعترب وحدة ااخال وإخراج اى نفس الوقا  أل  التصوير أو الكاميا  

 تستخدم إلاخال الصور وملفات الفيديو الك بيوتر

 السؤال الرابع : أج  عن األتى 

 الكر أشكال جهاز الك بيوتر  -1

........................................................................................................................................................................................................... 

 

 الكر ث ث مهام ألجهزة الك بيوتر  -2

........................................................................................................................................................................................................... 

 الكر ث ث وحدات إاخال وث ث وحدات اخراج -3
....................................................................................................................................................................................................................... 

 

 ) الدرس الرابع  الربمجيات وأنظ   التشغيل (

 

 : هو برنامج يعوم بتشغيل جهاز الك بيوتر وتوظيفا ألااء مهام مختلف   نظام التشغيل 

 وهو الوسيط بني املستخدم وجهاز الك بيوتر                        

    linux –mac  –windowsمن وجوا برنامج نظام التشغيل على جهاز الك بيوتر ملل نظام   البد •
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

ات : ام التي هي الربامج والتطبيـعات التي ت  الربمجـي املـه ام ـب اـمل مع الك بيوتر والعـي ــتـخدم ل التـع   ســـــاـعد املســ

 يوتاجها  ملل : 

: برنامج يساعد على عرض النصوص واملعلومات بصورة   PowerPointبرنامج العروض التعدي ي    .1

 ملل ارس تعلي ي مضاف إليا صور متورك  وأصوات وتأثيات  ج اب  وشيع 

 : يستخدم للكتاب  على الك بيوتر وتنسيق النصوص مع إضاا  الصور  Wordبرنامج معالج الكل ات  .2

 : برنامج يستخدم لتصفح اإلنرتنا والبول ل املواقع  Google Chromeبرنامج متصفح االنرتنا   .3

   لصور والفيديو برامج أخرى لتشغيل املوسيعى وا  .4

 

 

 :  CPUماهو املعالج أو وحدة املعالج  املركزي  

 الجزء املسئول عن معالج  البيانات والتوكم ل ااخال ومعالج  وإخراج البيانات ويشبا املخ ل جسم اإلنسان  

 يظهر الرسم التخطيطي كيفي  معالج  البيانات ) مالا يودث ااخل الك بيوتر بعد ااخال البيانات (

 
 عند كتاب  أى أمر على جهاز الك بيوتر 

 لتنفي  ه ا األمر CPU أوامر إم وحدة املعالج  املركزي  يعوم نظام التشغيل بإرسال  -1

 ثم تعوم وحدة املعالج  املركزي  بتوزيع األوامر لكل وحدة لتنفي ها -2
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

    الرابعالدرس  تدريبات على 
 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √السؤال األول : ضع ع م  )   

 برنامج نظام التشغبل ال غنى عنا عند تشغيل جهاز الك بيوتر  -1

 من أملل  الربمجيات  Wordيعد برنامج  -2

 للدخول ملوقع بنال ملعرا  املصري البد من استخدامال ملتصفح إنرتنا   -3

   widowsمن أملل  نظم التشغيل نظام التشغيل  -4

   PowerPointأنا بواج  لتعديم عرض خاص ب ااة العلوم يفضل استخدام برنامج العروض التعدي ي   -5

 وحدة املعالج  املركزي  نوه من أنواه الربمجيات   -6

 السؤال اللانى : اك ل العبارات التالي   -7

 الجزء املسئول عن معالج  البيانات ااخل جهاز الك بيوتر هو .....................   -1

 عند كتاب  أى أمر على جهاز الك بيوتر يعوم نظام التشغيل بإرسال األوامر إم ....................  -2

   طل  منال معل ال كتاب  معال مطبوه يج  عليال استخدام برنامج ................... للكتاب  -3

 .................... نوه من أنواه الربامج ويعترب الوسيط بني جهاز الك بيوتر واملستخدم   -4

 برنامج ................... يعد من املتطلبات األساسي  للدخول إم عالم اإلنرتنا   -5

 السؤال اللالل : اخرت اإلجاب  الصويو   -6

 .................. ........... يعوم جهاز الك بيوتر بتوويل البيانات إم  -1

 معلومات  - بيانات                  - برامج             -

 ....... من أهم الربمجيات التى يتعامل معها املستخدم  ........... ...... -2

- Word           - PowerPoint              - Excel          - ج يع ماسبق 

 األوامر إم نظام التشغيل  .............. هى التى تتوكم اى ارسال .......... -3

- CPU               -  GPR                   - GPS 

 ........................ يعترب من  Wordبرنامج معالج الكل ات  -4

 أنظ   التشغيل - الربمجيات             -املكونات املااي                      -
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 الدرس الخامس   ) اعم األشخاص لوى اله م ( 

 أملل  للتكنولوجيا املساعدة لألشخاص لوى اله م :

 : وهى تكنولوجيا تساعد األشخاص لوى اله م اى أع ال يجدون صعوب  اى العيام بها  التكنولوجيا املساعدة 

وهى برامج تعوم بتكبي الشـاشـ  لتسـاعد األشـخاص ال ين يعانون من ضـعف البصـر ل   برمجيات تكبي الشـاشـ  :

 التعامل مع الك بيوتر 

 وهى س اعات تساعد األشخاص ال ين يعانون من ضعف الس ع  س اعات األلن :

 واألن من امل كن توصيلها وربطها بالهواتف املو ول  واألجهزة ال كي  

ى برامج تعوم بتوويل النص املكتوب إم مســ وه واملســ وه إم مكتوب وتســاعد وهبرمجيات التواصــل البديل  :

 األشخاص لوى اله م من التواصل اللغوي والشفهي مع األخرين

 ( murf – voice makerالنص املكتوب إم مس وه ملل ) 

 ( google keyboard – google docsاملس وه إم نص مكتوب ملل ) 

 

 الرياضي  :األاوات  

ــغيلـها ـبالـيد ومـلل   ملن يـعانون من اـعدان أـحد أطرااهم  اـلدراـج  الهوائـي  ث ثـي  العج ت ) الـعدم ( والتي ي كن تشــ

 التي تصدر صوتا  طابات كرة العدم

األجهزة    –األطراف الصناعي     –العكازات    –املصعد الكهربائي    –وأملل  أخرى تساعد على الورك  ملل الكرسي األم  

 عويضي الت

 قدم( -جهاز يعوض عن الطرف املفعوا ل جسم اإلنسان )لراه  األطراف الصناعي  :

اـب  الوروف عن طريق رموز    طريـع  براـيل : اـب  من خ ل كـت اـب  ي كن املكفواني من الكـت ارة عن نـظام للكـت هي عـب

 نعاط بارزة ( على الورق ك ا تس ح لهم أيضا بالعراءة من خ ل الل س 6بارزة ) 

 ه ه الفكرة من الجيش الفرنسي ال ى استخدمها عند اعطائا األوامر للجنوا اى الظ م  استنبط برايلد وق



 (13         ) 

  
  

  

 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 هناإ الكلي من العل اء لم تععهم قدراتهم الخاص  واستفااوا من وسائل التكنولوجيا 

 حيل قام باستخدام الكرسي األم للتورإ  : عالم الفيزياء ستيفن هوكينج

 وكان مزواا بجهاز مرك  الكل ات يساعده ل التودث

  عالم األثار ألربت لني :

 اعد ساقا وقام باالعت اا على ساق صناعي  ) طرف صناعي ( 

   الخامسالدرس  تدريبات على 
 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √السؤال األول : ضع ع م  )   

 الدراج  ث ثي  العج ت من االاوات الرياضي  التى تساعد لوى اله م   -1

 استخدام التكنولوجيا يصع  من أااء املهام اليومي  ل وى اله م   -2

 ألربت لني اعد ساقا واعت د على ساق صناعي  مل ارس  ع لا   -3

 برمجيات تكبي الشاش  تساعد األشخاص املكفواني على التعامل مع الك بيوتر   -4

 هى الواس  التى تساعد املكفواني على العراءة من خ ل طريع  برايل  سحاس  الل   -5

 طريق الل س  " ن الج الوزارة " طريع  برايل توول الوروف إم رموز بارزة ي كن قراءتها عن  -6

 : اخرت اإلجاب  الصويو    اللانىالسؤال  -7

 شخص كفيف غي قاار على العراءة . اى رأيال ما هى الطريع  األنس  ملساعدتا على العراءة   -1

 س اعات األلن  -                الدراج  الهوائي            -                     برايل            طريع    -

 شخص اعد ساقا اى حااث . ما الجهاز ال ى يستطيع تعويضا عن الطرف املفعوا مل ارس  حياتا بصورة طبيعي   -2

 الطرف الصناعي  -              برمجيات تكبي الشاش      -         س اعات األلن             -

 د لوى اله م م ن اعدوا  الدراجات الهوائي  ث ثي  العج ت من األجهزة التى تساع -3

 بصرهم    -                                    أيديهم        -                    أقدامهم          -

 تساعد .................. األشخاص لوى اله م من التواصل الشفهى واللغوى مع األخرين -4

 س اعات األلن   -        برمجيات التواصل البديل          -برمجيات تكبي الشاش          -
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 .....................تساعد برامج تكبي الشاش  األشخاص  -5

 املكفواني   -                       ضعاف البصر     -          ضعاف الس ع             -

 : اك ل العبارات التالي   اللاللالسؤال  -

 ......................... من أملل  األجهزة التكنولوجي  التى تساعد على الورك    -1

 نظام  ................... ب كن ملكفواني من العراءة من خ ل حاس  الل س   -2

 ............ ملساعدتا اى الورك   .....عالم الفيزياء ستيفن هوكينج قام باستخدام .. -3

 مرك  الكل ات يساعد ...................... من التودث   -4

 من امل كن توصيل ................. بالهاتف املو ول وتتيح لل ستخدمني استخدمها عند استع ال هواتفهم   -5

 الدرس السااس )تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملشك ت الشائع  والولول( 

 التكنولوجيا ل املدرس  أو املنزل ؟؟  ماهى املشك ت التي قد تواجا مستخدم

 كيفي  حلها ومواجهتها  املشكل  

عدم الت كن من اتح الربنامج أو  

 التطبيق 

 نعوم بإعااة تشغيل الك بيوتر ل حال  لم تول املشكل 

 نعوم بتوديل الربنامج       ل حال  لم تول املشكل 

 نعوم ب سح الربنامج وتلبيتا مرة أخرى

 اأرة التوكم  ال يع ل مؤشر 

ــ  ل اللوح  األم ثم نعيد   ــيل كابل الفأرة باملكان املناســ نعوم بالتأكد من توصــ

 تشغيل الجهاز لم تول املشكل 

 نعوم باستبدال الفأرة بأخرى

 لوح  املفاتيح ال تع ل 

نعوم بالتأكد من توصــيل كابل لوح  املفاتيح باملكان املناســ  ل اللوح  األم ثم  

 ل الجهاز لم تول املشكل نعيد تشغي

 نعوم باستبدال لوح  املفاتيح بأخرى
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 شاش  الك بيوتر ال تع ل 

تج دت / توقفا عن عرض 

 البيانات 

 نعوم بالضغط على أزرار من لوح  املفاتيح

(Ctrl( و )Alt( و  )Del) 

 ل حال  لم تول املشكل  نعوم بإعااة تشغيل الجهاز

 عدم إيجاا ملف معني 

املوجوا أســفل الشــاشــ     Search Boxللبول عام  من خ ل صــندوق البول  

 windowsبجان  شعار 

ــي مكتوب بربنــامج   ابوــل ل مجلــد    Wordل حــالــ  بولــال عن ملف نصــ

 Documentsاملستندات 

 Picturesل حال  بولال عن صورة ابول ل مجلد الصور 

 مجـلد التنزي ت  ل ـحاـل  بوـلال عن ملف قـ ا بتنزيـل  من االنرتـنا ابـول ل
Downloads 

ــرتال ) تعترب املواول    ــاعدة من معل ال أو أحد أاراا أسـ ــكل  ولكن لم تول اطل  املسـ ل حال  مواول  حل أي مشـ

 األخية ( وإعااة تشغيل الجهاز يساعد اى حل معظم املشاكل

    السااس الدرس  تدريبات على 
 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √السؤال األول : ضع ع م  )   

 الجهاز يساعد على حل معظم املشك ت التى تواجا املستخدم مع جهاز الك بيوتر  إعااة تشغيل  -1

 اى حال  عدم اتح برنامج أو تطبيق ما من أول مواول  يج  علينا ح اا ومن ثم إعااة تلبيتا   -2

للبول عن صور ق ا بتنزيلها من موقع بنال املعرا  املصري نعوم بالبول اى مجلد التنزي ت   -3
Downloads   

 الك بيوتر غي معرض لل شك ت   جهاز -4

 من الجهاز يساعد على حل معظم املشاكل   Wordح ف برنامج   -5

 لم تت كن من إيجاا ملف بولا عنا يج  عليال إعااة تشغيل جهاز الك بيوتر   إلا -6

   د أن تجد ملف على جهازإ اأنا بواج  إم إغ ق الجهاز واتوا مرة أخرىتري -7
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 : اخرت اإلجاب  الصويو   اللانىالسؤال  -8

 األمر املستخدم إلغ ق التطبيعات اى حال  تج دها وتوقفها عن الع ل   -1

- Del+Alt+Ctrl                         -  Alt + Del                            -  Ctrl + Del   

 عند تشغيل هاتفال وجدت أنا اليستجي  . ه ا يعوا إم   -2

 إعااة تشغيل الجهاز   -ح ف أحد التطبيعات              -عدم وجوا شون كاف                -

 بعد إص ح أو اعااة تركي  لوح  املفاتيح يفضل   -3

 إعااة تشغيل الجهاز مرة أخرى  -  التأكد من التوصي ت الكهربائي                  - ح ف أحد التطبيعات             -

 إلا تأكدنا من التوصيل اى املكان السليم للفارة باللوح  األم ومازالا ال تع ل يفضل   -4

     Del+Alt+Ctrl -                  استبدالها بأخرى         -ح ف أحد التطبيعات                -

 اى حال  لم تت كن من تشغيل تطبيق تأكد أوال من   -5

 وجوا شون كاف   -       توديل التطبيق               - الكاب ت الكهربائي            توصيل  -

 عند وجوا مشكل  اى اتح أحد التطبيعات على جهاز الك بيوتر اأنا بواج  إم   -6

 استبدال لوح  املفاتيح   - استبدال الفارة                -إعااة تشغيل الجهاز               -

 

 : اك ل العبارات التالي    اللاللالسؤال  -

 ................. صندوق   م للبول عن ملف ما ااخل جهاز الك بيوتر نستخد -1

 ....................... املواول  األخية لول املشكل  هى طل  املساعدة من  -2

 .....................للبول على صورإ الشخصي  قم بالبول اى مجلد  -3

 .............. هو املكان الصويح ال ى يج  أن يوصل با لوح  املفاتيح لكى تستجي  ألوامرإ   -4
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 الدرس السابع ) ج ع البيانات وتوليلها ( 

 كيف يت كن الفرا من حل ومواجه  املشك ت ؟ كيف يت كن العل اء من اراس  الظواهر ؟ 

 ض ( البيانات عر –توليل  –البد من العيام بل ث ع ليات وهى ) ج ع 

  ج ع البيانات :

 يتم ج ع البيانات من خ ل العديد من املصاار ملل :

 الكت  و املعاالت ) الرق ي  أو الورقي  ( •

 السج ت أو التعارير  •

 و التجارب  استط ه الرأي •

 توليل البيانات :

 وهى مراجع  البيانات التي تم ج عها ثم توليلها وشرح معانيها وتنظيم البيانات  

 :  املعلومات والبيانات نعوم بتوليلها

 مالا حدث لها اى املاضي  •

 وما قد يودث اى املستعبل  •

 ما يج  على اعلا  •

 ثم نستخرج األن اط املتكررة لنت كن من توليلها •

 

 عرض البيانات :

 بعد مرحل  ج ع وتوليل البيانات يتم عرضها ل شكل رسم بيانى لتسهيل قراءتها 

 

بعد ج ع البيانات وتوليلها نعوم بالتعبي عنها بواسط  ) الرسم البيانى الع واى (  ونعوم بعرض   الرـسم البيانى :

ـــ ا على ورق أو على الك بيوتر من خ ل برـنامج الـجداول الوســـــابـي    ا  ومن امل كن رســ ارـن  بينـه املعلوـمات واملـع
Excel  



 (18         ) 

  
  

  

 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 :مزايا الرسم البيانى الع واى ) األكلر استخداما وانتشارا ( 

 يسهل من قراءة البيانات  •

 يلخص ويفسر كم كبي من املعلومات بصورة واضو   •

 يسهل ع لي  املعارن  بني البيانات •

 

    السابعالدرس  تدريبات على 
 و مصاار ورقي  ( أمام العبارات األتي  أقم بكتاب  مصطلح ) مصاار رق ي  السؤال األول : 

 مصاار ورقي   مصاار رق ي   املصاار 

   اى املكتب  املدرسي    الكت 

   اى املو ت واملج ت الصوف

   املدمج   األسطوانات

   الكرتونيا الرأى  استط عات 

   إلكرتونيا   املنشورة املعاالت

  

 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )   √: ضع ع م  )   اللانىالسؤال 

   Excelي كنال رسم وكتاب  الرسوم البياني  على ورق وأيضا على برنامج  -1

 لكى يت كن العل اء من اراس  ظاهرة ما البد من املرور بل ث مراحل ج ع وتوليل وعرض البيانات   -2

 ج ع البيانات هى ع لي  مراجع  ومعالج  البيانات   -3

 األوم لول أى مشكل  أو لدراس  ظاهرة ما   مرحل  عرض البيانات هى املرحل  -4

 عند ج ع املعلومات ليس ضروريا أن تكون موثوق   -5

 ي كنال ج ع البيانات من العديد من املصاار املختلف    -6

 يعد استط ه الرأى والتجارب من أهم مصاار ج ع البيانات  -7
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 السؤال اللالل : اخرت اإلجاب  الصويو   -8

 يفضل استخدام ..................... ألنا يوار سهول  املعارن  بني نتائج التوليل   -1

 الكت  اإللكرتوني     -           الرسم اليبانى          -      مرحل  ج ع البيانات            -

 من مصاار ج ع البيانات   -2

 كل ماسبق   -الصوف واملج ت                 -           املعاالت      -                  الكت     -

 ) أى مسوا ( أصبح ب لال كتاب    عند أخ  صورة من كتاب إم جهاز الك بيوتر -3

 رق ي  -                               مطبوه    -                                    ورقى          -

 عن رأيهم اى مسأل  ما يس ي  من مصاار ج ع البيانات حيل يعوم الفرا بسؤال األخرين  -4

 عرض البيانات   - مصاار رق ي                       -          استط عات الرأى               -

اجرى مو د استط ه رأى لزم ئا اى الفصل عن أاضل األجهزة اإللكرتوني  وقام بالتعبي عنها اى رسم بيانى   -5

 باستخدام برنامج  

-  Windows                                -Excel                        -  نظام تشغيل 

 قبل أن تعرض البيانات اى رسم بيانى يج    -6

 ح اها   -             توليلها            -           مشاركتها إلكرتونيا مع األخرين       -

 يعد .................. من األمور الهام  التى يج  مراعاتها عند مشارك  املعلومات   -7

 نس  املعلوم  لنفسال  - عدم لكر مصدر املعلوم            -لكر مصدر املعلوم              -
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 الدرس اللامن ) اعداا التعارير لنتائج البول ( 

 

 تشارإ معلوماتال وأاكارإ مع شخص أخر ؟كيفي  مشارك  البيانات بني األشخاص ؟ كيف 

 

 املدونات الرق ي  :

 وهى مواقع الكرتوني  بها العديد من امل كرات واألراء الشخصي  وتكون خاص  بشخص واحد اعط

 : mail-Eالربيد اإللكرتونى 

 يتم من خ لا ارسال رسائل لشخص أو أكلر وكتاب  تعارير 

 ر سواء صوت أو صورة أو ايديو ... وهك ا   ومن امل كن إرااق ملفات له ا التعري 

 املعاالت الرق ي  :

 هي نصوص منشورة الكرتونيا وتوتوى على معلومات متاح  للتنزيل والنشر 

 مواقع التواصل االجت اعي :

مواقع يتم ايها التواصــــل الكرتونيا بني عدة أشــــخاص ملشــــارك  املعلومات واألراء واألاكار وتباال الرســــائل ملل   

Facebook  و Twitter  

 برامج التلفزيون :

 برامج تعد تعارير وأبواث مصورة عن أمر ما وهى لعاءات تعرض املعلومات ل شكل حوار ونعاش بني طراني 

 املعاب ت :

  بني طراني أو معابل  بني طراني لتباال النعاش عن موضوه معنيموااث  

 موااثات الفيديو  :

 وهى موااث  بني شخصني أو أكلر بالصوت والصورة عن طريق أحد الربامج  
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

  اللامن الدرس  تدريبات على 
 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √: ضع ع م  )    األولالسؤال 

 تساعدنا شبك  اإلنرتنا اى الوصول على املعلومات التى تريد الوصول عليها   .1

 الهدف الرئيسي من مواقع التواصل اإلجت اعي هو التواصل بني األشخاص ومشارك  املعلومات واألاكار   .2

 املدون  الرق ي  تضم العديد من األاكار واألراء الخاص  بصاحبها ويكون املسئول عنها شخص واحد اعط   .3

 امليكراون  الرسائل النصي  هى إحدى طرق التواصل التى تتم من خ ل استخدام الكاميا و  .4

 إلرسال رسال  نصي  توتوى على تعرير مراق با العديد من الصور نستخدم الربيد اإللكرتونى   .5

 يستخدم الربيد اإللكرتونى ملشارك  البيانات والتواصل مع األصدقاء   .6

 تساعدنا شبك  اإلنرتنا اى الوصول على املعلومات التى تريد الوصول عليها   .7

 اإلجاب  الصويو  ب ات األتي اك ل العبار:  اللانىالسؤال  -9

 طريع  تواصل بني األصدقاء يتشاركوا ايها الوديل بالصوت والصورة  ....................   -1

 ................... إلرسال رسال  نصي  توتوى على نتائج استط ه رأى عن ظاهرة ما نستخدم   -2

 ................... لعاء حوارى مع ال ع  املصري مو د ص ح اى قناة تليفزيوني  يعترب   -3

 .............. عن املدون  الشخصي  التى تعرب عن رأى صاحبها يكون    نياملسئول عدا   -4

 طل  منال معل ال بول عن الجهاز الهض ي ماهى الوسيل  التى تتيح لال الوصول على امللومات املناسب    -5

 إ الشخصي  عرب اإلنرتنا  ء راأ تستخدم للتعبي عن  ..............  .....  -6

 الكر وسيل  التواصل التى تتناس  مع الفعرات األتي  السؤال اللالل : 

 لعاء مع ا / مجدى يععوب للوديل عن األمراض التى تصي  العل    -1

 رسال  توتوى على ملف صوتى لشرح الدرس األول من مااة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   -2

 موااث  منظ   ومتفق عليها من طراني لتباال أألراء واملعلومات   -3

 قيام معلم املااة بشرح الدرس أون ين باستخدام أحد التطبيعات اإللكرتوني    -4

 لى كيفي  استخداما لألاوات التكنولوجي  اى البول عن األثار  البول عن العالم ألربت لني ومواول  التعرف ع -5
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 (  املستكشف النشط) املوور اللانى الدرس األول   

 شبك  اإلنرتنا  من مزايا

 إيجاا املعلومات بطريع  سهل  وسريع  عن طريق البول ب ورإ البول ملل موقع جوجل •

 نشر الوعى بني األاراا •

 التواصل بني األاراا •

   البول على شبك  اإلنرتناخطوات 

 حدا املعلومات التي ترغ  ل الوصول عليها  •

 اكر ل مصطلوات للبول أو كل ات أساسي   •

 توعق من البيانات من خ ل البول عنها ل أكلر من مصدر  •

 راجع املعلومات التي توصلا إليها جيدا  •

 احرص على لكر وتدوين مصدر تلال البيانات  •

 تواجهها أثناء البول على اإلنرتنا ؟  ماهى املشك ت التي قد

 ومن مصاار غي موثوق   أو أراء شخصي  احت الي  العلور على معلومات غي صويو  •

 كلرة املصاار تؤاى إم زيااة وقا البول والجلوس كليا أمام اإلنرتنا  •

 إم مصدر املعلوم   صعوب  الوصول أحيانا •

 ) أنيعا أواله ( عامل  األحياء 

حضــرت احدى املناســبات وت وقا نوه غري  من الجوز .. اعاما بالبول على ه ا النوه من خ ل اإلنرتنا وقرأت  

منهم   وج عا  السـكان املولينيتودثا مباشـرة إم    أى  امليداني  الفعلي   بياناتالالعديد من األبواث وقاما بج ع  

 معلومات 

ــل ــب   إم أن ه  اوتوصــ ــرطان ثم قاما بع ل ح  ت توعي مرض   ا النوه يســ ــبك    الســ ومعاطع ايديو عرب شــ

 مو رة من ه ا النوه  اإلنرتنا

 وأيضا كررت ه ا الع ل اى معاطع  سان يسيدرو مع أشجار اللي ون
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

  األول ) املوور اللانى ( الدرس  تدريبات على 
 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √السؤال األول : ضع ع م  )   

 شبك  اإلنرتنا ليسا مه   اى عصرنا الوام  -1

 البد من التوعق من املعلومات التى نريدها من أكلر من مصدر   -2

 ج يع املواقع على شبك  اإلنرتنا بها معلومات موثوق ايها   -3

 امليداني  الفعلي  أى التودث إم الناس بصورة مباشرة والوصول على معلومات منهم  ج ع البيانات   -4

 عند التوصل لل علومات التى تريدها اى بولال يج  عليال مراجعتها أوال  -5

 السؤال اللانى : اخرت اإلجاب  الصويو   -6

 اإلنرتنا إيجاا املعلومات بطريع  سهل  وسريع     ........................ من   -1

 عيوب -                           م يزات   -                    سلبيات           -

 ................................................وم خطوات البول عرب شبك  اإلنرتنا أ - 2          

 مراجع  املعلومات التى حصلا عليها    -توديد املعلومات التى ترغ  ايها         - مات   الورص على تدوين مصدر املعلو     

 من املشك ت التى ي كن أن تواجهها أثناء البول عرب شبك  اإلنرتنا   -3

 إيجاا املعلومات بسهول     - التفكي اى مصطلوات البول        -صعوب  الوصول أحيانا إم مصدر املعلوم          -

 ......... ......................تعترب أنيعا أواله من عل اء  -4

 الرياضيات   -                           األثار          -                                    األحياء    -

 ................................... عند اقتباسال لبعض الج ل الشهية لعالم اى مجال ما اى بولال يج  عليال  -5

 الت كر مصدر ه ه الج ل    - تعوم بتدوين مصدر ه ه الج ل            - تنس  الج ل لنفسال            -

 وأجهزة اإلخراج  رت  : طل  منال معل ال بول عن الفرق بني أجهزة االاخالالسؤال اللالل  -7

 مراجع  املعلومات التى توصلا إليها   -1

 كتاب  اسم املعاالت واملصاار التى أمدتال باملعلومات   -2

 توديد املعلومات   -3

 التفكي اى مصطلوات بول واستخدامها   -4

 التأكد من املعلومات الخاص  ببولال من خ ل أكلر من مصدر وأكلر من معال   -5
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 ( املخاطر املرتبط  بشبك  االنرتنا ووسائل الو اي  منها  )  الدرس اللانى  

 املواقع اإللكرتوني  غي األمن  :

 وهى املواقع التي تهدف إم سرق  بياناتال الشخصي  ومعلوماتال أو بهدف انتوال الشخصي  ملل  

 عنوانال  –كل   املرور  –بريدإ اإللكرتونى -اس ال 

 الروابط التى ال نعرف موتواهايج  علينا عدم الضغط على 

 : Spamالرسائل املزعج  

وهى الرســـائل غي املرغوب ايها والتي تهدف لنع ن عن منتج ما أو للوصـــول على معلومات منال وتصـــلال من   

 عنوان بريد الكرتونى غي معروف وقد توتوى على ايوسات أو مواا غي أمن  أو غي أخ قي  .

 

 لتي يج  اتباعها أثناء استخدام األنرتنا ؟ ماهى إجراءات األمان ا

 التأكد من هوي  الشخص ال ى تجرى معا موااث  عرب اإلنرتنا  •

ــيئ   blockحج  ) • ــورة ســ حتى اليت كن ه ا الشــــخص من ر ي  ( أي شــــخص غي لطيف ويتعامل بصــ

 منشوراتال أو التواصل معال

بالفعل غاار املوقع اورا وأخرب معل ال أو واى حال  الـضغط  عدم الـضغط على الروابط التي التعرف موتواها   •

 أحد أاراا أسرتال لل ساعدة 

 اارة أي موقع يوتوى على مشاهد غي أخ قي  أو غي أمن  غم •

 بيانات حسابال وكل   املرور ( –الفيديو  –ال تشارإ أحد ببياناتال الشخصي  أو معلوماتال الخاص  )الصور  •

 خواا من وجوا ايوس اكر جيدا قبل تنزيل امللفات من االنرتنا  •

 :  downloadتنزيل امللفات 

 وهو تو يل ملف من اإلنرتنا إم جهاز الك بيوتر الخاص بال لفتوا اون الواج  لتصفح االنرتنا مرة أخرى
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

  ) املوور اللانى (  اللانيالدرس  تدريبات على 
 ( أمام العبارات الخاطئ   × ( أمام العبارات الصويو  وع م  )   √السؤال األول : ضع ع م  )   

 اإلنرتنا ع ل  لات وجهني أحده ا إيجابي واألخر سلبي   -1

 البد من استشارة والديال أو معل ال عند مشارك  بياناتال الشخصي    -2

 للغيمن املهم املوااظ  على بياناتال الخاص  وعدم إاشائها  -3

 مخاطر اإلنرتنا التى ي كن أن نتعرض لها تأتى بسب  عدم اتباه إجراءات األمان أثناء استخدامال لننرتنا   -4

 من وسائل الو اي  ضد املخاطر املرتبط  بشبك  اإلنرتنا الضغط على الروابط التى تجهل موتواها   -5

 إحدى طرق التواصل عرب شبك  اإلنرتنا   blockيعد الوج   -6

 من مخاطر اإلنرتنا استخدام األخرين بياناتال الشخصي   -7

 عند حج  شخص ما اإنا ي كنا ر ي  منشوراتال   -8

 

 السؤال اللانى : اخرت اإلجاب  الصويو   -9

 أثناء تصفوال لننرتنا وجدت رابطا إلكرتونيا عنوانا " اضغط هنا للوصول على جائزة كبية " عليال أن   -1

 إرسال الرابط لألخرين   -          اون التأكد من س متا ال تضغط على الرابط  -تضغط على الرابط             -

 ........... ..........عند تو يلال مللف ما من خ ل إحدى مواقع اإلنرتنا يس ى  -2

- Spam                         -  download                             - upload 

 ..................... اى بعض األحيان نتلعى رسائل تهدف لنع ن عن منتج معني يطلق عليها  -3

- SMS                        -             ج الرسائل املزع  -            الرسائل املرغوب ايها 

 يعترب ..................... من البيانات الشخصي    -4

 ج يع ماسبق -رقم التليفون                - كل   املرور                     -االسم                     -

 ..................... انتوال شخصي  أحد األشخاص وااتعال املشاكل مع األخرين يعترب من  -5

 إيجابيات اإلنرتنا  -                    وسائل التواصل     -                سلبيات اإلنرتنا      -
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 ..................... رسائل تدعو إلع نات زائف  على بريدإ اإللكرتونى  -6

 الرسائل املزعج     -البيانات الشخصي                             -          فات               تو يل املل -

 ..................... أرسل أحدهم طل  صداق  على موقع للتواصل اإلجت اعي يج  عليال  -7

 ح ف طل  الصداق    -                 التأكد من هوي  املرسل          -                غلق الجهاز            -

 .....................أرسل صديق لال ملف ما وتريد حفظا على جهازإ اأنا بواج  إم  -8

 املاسح الضوئي -                              حج  الشخص       -             تنزيل امللف              -

 ..... ................يج  أال تتواصل عرب مواقع التواصل اإلجت اعي مع  -9

 شخص مجهول يوا مشارك  بياناتال   -              صديق معروف لال                  -زميل من مدرستال              -

 ..................... عندما يتصرف معال أحد األشخاص بطريع  سيئ  عرب شبك  اإلنرتنا يج  عليال أن  -10

 تطل  صداقتا -                             ترح  با              -                    توجبا           -

 

 السؤال اللالل : قم بتوصيل من الع وا ) أ ( ما يناسبا من الع وا ) ب (  

 الع وا ) ب (  الع وا ) أ ( 

 block الوج 
  واالط ه معال  التواصل  من ايها  املرغوب  غي األشخاص منع  لال  يتيح

 الشخصي   ملفال على

 أسرتال وأاراا  أصدقائال  مع التواصل األمن    غي االلكرتوني   املواقع 

 الشخصي    البيانات وسرق   املزعج    الرسائل اإلنرتنا إيجابيات

 اإلنرتنا عرب  موااث   معا تجرى  ال ى  الشخص هوي   من التأكد  اإلنرتنا مخاطر

  مخاطر من  الو اي  وسائل  من

 اإلنرتنا
 الشخصي   ومعلوماتال  بياناتال سرق   إم  تهدف مواقع 
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 ( استخدام أاوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريع  صويو ) الدرس اللالل  

Tag :   وهى اإلشــارة إم شــخص وبالتام توديد هويتا اى صــورة أو منشــور وي كن ألى شــخص الدخول إم ملفا

 الشخصي

 ؟ أخ قيات استخدام التكنولوجيا ؟ استخدام التكنولوجيا بشكل صويح ؟نشر املعلومات على اإلنرتنا 

 يج  أخ  موااع  الشخص قبل اإلشارة إليا ل منشوراتال  •

 يج  أن تورص على أن تكون املنشورات الئع  والتضر بأحد  •

ــدر املعلومات ( وتخرب األخرين بأن ه ه  • ــال ) أن ت كر مصــ ــتخدامال ملعلومات التخصــ يـج  عليال عند اســ

 بشخص أخر وملال لا   املعلومات خاص

 املواقع املوظورة ألنها من امل كن أن تنشر مواا غي أخ قي  أو مضرة  تتصفحيج  أال  •

   أن تستشي معل ال أو أحد أاراا أسرتال قبل الدخول ملوقع جديديج •

 يج  عليال احرتام العانون •

 

 األثار اإليجابي  والسلبي  ألاوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 السلبيات  اإليجابيات 

إمكاني  اإلط ه على األخبار بضغط  واحدة   •

 mouseمن خ ل اأرة التوكم 

التواصل مع أصدقائي وأاراا أسرتى ل أي   •

 وقا وأى مكان 

وامللفات  تو يل وتنزيل الصور والفيديوهات  •

 إ الشخصي على جهاز

 مساعدة األشخاص لوى اله م  •

قضاء الكلي من الوقا ل استخدام التكنولوجيا   •

 .هاق والكسل واجهاا العني والصداهيؤاى إم اإلر

موقع جوجل من أكلر املواقع التي نعت د عليها   •

  اائ االيعطى لكنا ل الوصول على املعلومات )  

 معلومات صويو  ( 

االعت اا على بعض املواقع التى قد تعدم   •

 معلومات غي موثوق  
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

  ) املوور اللانى (   اللاللالدرس  تدريبات على 
 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √السؤال األول : ضع ع م  )   

 أحيانا يستخدم البعض أاوات تكنولوجيا املعلومات بطريع  غي أخ قي    -1

 ألصدقائال ليس من الضرورى أخ  موااعتهم   Tagقبل ع ل   -2

 يج  عليال أن تورص على أن تكون منشوراتال مناسب  والئع  وال تضر أحد   -3

 من إيجابيات اإلنرتنا إيجاا املعلومات بطريع  سهل  وسريع    -4

 اائ ا ي دنا بنتائج بول صويو    googleمورإ البول   -5

 من مخاطر اإلنرتنا استخدام األخرين بياناتال الشخصي   -6

 ا للوصول على إجابات ألسئلتال كلها  يو  االعت اا كليا على شبك  اإلنرتن  -7

 

 السؤال اللانى : اخرت اإلجاب  الصويو  

 من الضرورى عند استخدامال ألاوات التكنولوجيا يج  أن نستخدمها بطريع    -1

 غي صويو  و أخ قي   - صويو  وغي أخ قي              -صويو  وأخ قي                 -

 ... معل ال قبل الدخول إم موقع إلكرتونى جديد  يج  عليال أن .................... -2

 ال تأخ  برأى   -                          تستشي       -                        تعارض      -

عند البول على معلومات على شبك  اإلنرتنا يج  أال تدخل إم املواقع .............. ألنها تنشر معلومات غي   -3

 اقيع  وغي أخ قي   

 األمن     -                           املوثوق        -               ملوظورة           ا -

 من إيجابيات أاوات تكنولوجيا املعلومات   -4

 مساعدة األشخاص لوى اله م   - املعاناة من الصداه الدائم                   -الشعور اائ ا بالكسل                  -

 بولال يج  أن تكون معلومات  ورإلاراج املعلومات ض ن موا -5

 غي واضو    -         موثوق               -     غي مرتبط  باملوضوه         -
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 اى استخدام التكنولوجيا يسب  قضاء الكلي من الوقا   -6

 نتائج إيجابي    -النشاط الدائم                    -ارهاق العني                -

  ا أم من السلبيات جيهل هي من إيجابيات استخدام التكنولو حدا نوه املواقف األتي السؤال اللالل : 

 تلعى رسائل مزعج  تعلن عن منتج معني   -1

 التواصل مع أقاربي بالخارج صوت وصورة من خ ل أحد التطبيعات -2

 الشعور بالخ ول والكسل بسب  استخدامال للك بيوتر   -3

 مساعدة األشخاص لوى اله م للعيام ب هامهم اليومي   -4

 تو يل أحد الدروس اإللكرتوني  من خ ل موقع بنال املعرا  املصري   -5

 الوصول على معلومات غي صويو  من مدون  شخصي    -6

 سرق  أحدهم لكل   املرور الخاص  بوسابي على أحد مواقع التواصل اإلجت اعي   -7

 

 ( كيفي  البول على شبك  اإلنرتنا  الدرس الرابع  )  

 كيفي  استخدام متصفوات اإلنرتنا بطريع  أمن  ولكي  من خ ل ه ا الدرس سنتعرف على 

 

  متصفح اإلنرتنا

 هو برنامج من خ لا نستطيع الدخول إم اإلنرتنا لعرض صفوات الوي  والتنعل بينها  

 Google Chroom  / firefox  /Internet Explorer املتصفح ملل

 
 عدم خدم  البول عرب شبك  اإلنرتنا ت التىوهو أحد املواقع  مورإ البول :

 Google / bingملل موقع 
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 

   ـــكيفي  البول بطريع  أمن

 

ــل تنبيهات   • ــفح يرس ــال  تو يري البد من اختيار متص ــار أو ايوس    ورس أو عند مواول   إلا وجد برنامج ض

 الدخول إم موقع غي أمن 

 متصـفوات بها موركات بول خاـص  باألطفال (احرص اائ ا على تـصفح املواقع املخـصـص  لع رإ ) يوجد   •

 باإلضاا  إم أنها توتوى على تطبيق يتيح للوالدين مراقب  أطفالهم

 ي الئع  أو غي أمن غاستخدام أاوات املتصفح لعدم الضغط على أي روابط  •

 

   ـــكيفي  البول بطريع  لكي
 

 للوصول على نتائج أاضلاكت  ج   طويل  بدال من كل   أو كل تني  •

 

 حيوان الجاكوار وك لال توجد سيارة مارك  الجاكوار عند البول بكل    ملال

 "الجاكوار " سيعوم مورإ البول بإظهار معلومات عن الويوان والسيارة ااألاضل نكت  " حيوان الجاكوار "

 

 الكل ات أو الوروف التي تريدها لش ول بولال  (+ )استخدم ع م   •

 لعدم ش ول بولال الكل ات أو الوروف التي ال تريدها (  –)استخدم ع م   •

 لوصر نتائج البول أو إلا كنا تبول عن ج ل  معين   (" "  ) استخدم ع مات التنصيص •

 من امل كن أن تبول بالصور بدال من كتاب  النصوص والكل ات   •
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

  الرابع ) املوور اللانى (الدرس  تدريبات على 
 

 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √السؤال األول : ضع ع م  )   

 من األاضل استخدام كل ات مفتاحي  اى البول عرب شبك  اإلنرتنا   -1

 يدل على أن املوقع أمن   اإلا ق ا بالدخول إم موقع ما وقام املتصفح بارسال تنبيها لال اه -2

 توجد بعض التطبيعات التى تتيح للوالدين مراقب  أبنائهم أثناء استخدامهم لشبك  اإلنرتنا   -3

 قع املخصص  للكبار  احرص اائ ا على تصفح املوا -4

 لتوصل لناتج البول يفضل عند البول عن شئ ما أن نكت  كل   واحدة اعط لسرع  ا -5

 من طرق البول األمن  تصفح مواقع مخصص  لع رإ   -6

 من م يزات البول عرب شبك  اإلنرتنا سرع  الوصول إم املعلومات   -7

 تستخدم ع متى التنصيص " " لوصر نتائج البول التى ترغ  ايها   -8

  ضرر اى الوصول على بيانات أحد زم ئال اون استئ انا ال -9

 يساعدنا اختيار كل ات البول اى الوصول على نتائج البول املطلوب   -10

 ي كن أن تستخدم الصورة بدال من الكل ات اى ع لي  البول   -11

 وجوا املعاالت بدون اسم املؤلف على شبك  اإلنرتنا يجعلها مصدر موثوقا   -12

 

 السؤال اللانى : اخرت اإلجاب  الصويو  

 .................. عند البول عن ج ل  ) كم يبلغ ارتفاه جبل سانا كاترين ( يفضل وضعها بني  -1

 (  - )   ع م                            (+  ) ع م                          " " ع متى تنصيص           

  .....................اى توديد املواقع نكت  GPSعند البول عن كيفي  ع ل نظام  -2

   GPSكيف يع ل نظام                 GPSكيف + يع ل + نظام +    "         GPS" كيف يع ل نظام 
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 إلستبعاا كل    السيارة عند البول عن حيوان الجاكوار   -3

 حيوان   –الجاكوار                            سيارة               –الجاكوار  

 ج يع  ماسبق                              سيارة + الجاكوار           

 إلا أرات البول عن صور تش ل ث رتى التفاح والربتعال نكت    -4

 التفاح + الربتعال                             الربتعال           –التفاح  

 الشئ م ا سبق                         التفاح و الربتعال             

 من املوت ل وجوا ايوسات على جهازإ الشخصي وللال اى حال    -5

 استخدام مورإ بول خاص بع رإ                الضغط على روابط غي معروا                    

 تو يل امللفات من موقع أمن     البول باستخدام ع متى التنصيص                    

 إضاا  الرمز .............. قبل الكل ات التى ال تريد أن يش لها البول ي كن  -6

  (-                          )                       " "                        ) + ( 

 ي كنال استخدام .................. اى البول بدال من الكل ات باستخدام كاميا الهاتف   -7

 النصوص                           الرموز                                          الصور              

 للوصول على نتائج موداة يج  عليال وضع .................. للج ل  - 8

 (  -ع متى تنصيص  " "                        ع م  ) + (                          ع م   )          

 استخدام ................... من طرق البول لألطفال على شبكات اإلنرتنا  -9

 املواقع الغي أمن    -موركات البول للكبار             - موركات البول لألطفال                    
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

  ( كيفي  التأكد من صدق املعلومات على اإلنرتناالدرس الخامس )

 نرتنا كلية منها املوثوق ومنها غي املوثوق املصاار اإللكرتوني  ومواقع اإل

 املصاار غي املوثوق بها :

ب  وغي صــااق  وأراء شــخصــي  وليســا معلومات ملل لهي مصــاار ال يعرف كاتبها وتتضــ ن أاكار خاطئ  وكا

  Facebookو املدونات واملواقع مفتوح  املصدر " ويكي " 

 املصاار اإللكرتوني  املوثوق بها :

وتكت  بعناي  من خ ل خرباء وخالي  تعريبا هي مـصاار تم التأكد والتوعق من ـصو  واق  ومـصداقي  معلوماتها  

 واإلم ئي  وت تاز بالتص يم االحرتالمن األخطاء النووي  

 حيل يوتوى على مكتب  بها العديد من املواا واملوضوعات والدخول إليها مجانى  بنال املعرا  املصري -1: ملل

 : األتي املواقع التي توتوى على االختصارات و-2

Org   تديره هيئات ومنظ ات معروا  وشهية 

Edu   تديره مؤسسات ومدارس وجامعات 

Gov    تديره هيئات حكومي 

Com تديره شركات لتسويق منتجات 

 ملل ه ه املواقع تخضع لل راجع  من قبل املختصني والرقاب  واحرتام العوانني 

 كيفي  التأكد من املصاار املوثوق منها :

 ل عنوان املوقع   org - gov - edu – com الا وجدنا االختصار  •

 من حيل الخربة والكفاءة اى مجال ع لهمالتوعق من هوي  وشخصي  املؤلفني والناشرين  •

 التوعق من طريع  كتاب  النصوص البد أن تكون م يزة وغي خالي  من األخطاء وأن يكون التص يم احرتال   •

 التأكد من تاريخ النشر البد أن يكون حديلا  •
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

  الخامس ) املوور اللانى (الدرس  تدريبات على 
 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √السؤال األول : ضع ع م  )    

 املعلومات على شبك  اإلنرتنا اائ ا ما تكون موثوق    -1

 الي كنال التوعق من صدق املعلومات على شبك  اإلنرتنا   -2

 قام أح د بتو يل بعض امللفات من خ ل موقع بنال املعرا  املصري . تعترب ه ه املعلومات صااق  وموثوق بها  -3

على أحد املواقع تعترب ه ه    2010دت إم معلومات اى معال   منشورة عام قاما ليلى بإعداا بول وقد استن  -4

 املعلومات مصدرا موثوقا ايا  

 معال  على شبك  اإلنرتنا مكتوب  بشكل إحرتال وخالي  تعريبا من األخطاء ندرإ أن ه ه املعلومات موثوق   -5

  صداقي  ال تت تع بامل   govأو    eduاملواقع اإللكرتوني  التى تتض ن روابطها  -6

 السؤال اللانى قم بتوصيل الع وا ) أ ( ب ا يناسبا من الع وا ) ب (

 ) ب (  ) أ ( 

 مصدرا موثوقا  بنال املعرا  املصري 

 مصدرا غي موثوقا ايا  Facebookموقع 

 تديره مؤسسات ومدارس وجامعات  edu.رابط 

 تديره هيئات حكومي   gov.رابط 

 ومنظ ات معروا  تديره هيلات   org.رابط 

 : اخرت اإلجاب  الصويو   اللاللالسؤال 

 مصدرا غي موثوق ايا    ....................يعترب  -1

Wiki                               موقع وزارة الرتبي  والتعليم                      بنال املعرا  املصري 

 ........................ يعترب املوقع مصدرا موثوقا ايا اى حال  أن يكون تاريخ النشر  -2

 معت دا على األراء الشخصي                         قدي ا                                     حديلا              
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 يعترب بنال املعرا  املصري موقعا إلكرتونيا يعدم املعلومات بصورة   -3

 غي موثوق ايها                  مجاني                                    ب عابل مااى             

 اإلختصار ال ي يرمز إم عنوان موقع بنال املعرا  املصري  -4

KBE                                              KBE                                EKB 

 

   حال  املصاار من خ ل املواقف التالي  هل هى مصاار موثوق  أم غي موثوق : حدا  السؤال الرابع 

 تاريخ نشر املعال  األسبوه املاضي  -1

 ناشر املعال  من الناشر ال ين يت تعون بالخربة الكااي  والكفاءة العالي   -2

 التص يم الفنى لل عال  ملئ باألخطاء وغي جيد  -3

 ت الشخصي املعال  منشورة من خ ل إحدى املدونا -4

 ( املشك ت التي تواجهال أثناء استخدام اإلنرتنا وكيفي  مواجهتها  الدرس السااس )

 سرق  الهوي   -2                                                       التن ر  -1

أو منشـورات    اى صـورة : هو تصـرف أحد األشـخاص بطريع  سـيئ  تجاه شـخص أخر ومن امل كن أن تكون   التن ر   

 سيئ  أو ب يئ  أو مؤلي  رسائل 

ــرق  الهوي     ــي      س ــرق  بياناتال الشــخص ــتخدام: وهى س ــتخدامها اس ــابال الشــخصــي على   واس            خاطئ ملل حس

 ....... (عنوان مسكنال  –رقم هاتفال  –بريدإ اإللكرتونى  –ايسبوإ ) 

  كيفي  مواجه  ه ه املشك ت

 اب غ والديال أو أحد أاراا أسرتال أو معل ال أو شخص تلق ايا  •

 عدم التواصل مع أشخاص مجهولني  •

 اب غ السلطات املختص  ) إاارة مكااو  جرائم اإلنرتنا (  •

 حتى اليستطيع التواصل معال (  Blockحج  الشخص املسيئ إليال ) •
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

  السااس ) املوور اللانى (الدرس  تدريبات على 
 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √ السؤال األول : ضع ع م  )  

 من امل كن تدخل الشرط  اى مكااو  جرائم اإلنرتنا   -1

 ارسل أحدهم إليال رسال  بها نصوصا مؤلي  ه ا يعد نوه من أنواه التن ر  -2

 اى حال  است مال رسال  إلكرتوني  بها عبارات مسيئ  عليال أن ترا على صاحبها اورا   -3

 عليال أن تخرب وم أمرإ بأى موقف مسيئ تتعرض لا على شبك  اإلنرتنا   -5

 ال يوجد أى صورة من صور التعدى اإللكرتونى اى مجت عنا املصري  -6

 من الضرورى وجوا برنامج مكااو  الفيوسات على جهازإ اإللكرتونى  -7

 التن ر يبعى أثر نفسي على املتن ر عليهم   -8

 رضال لسرق  الهوي  و للتن رالتواصل مع أشخاص مجهولني قد يع -9

 سب  األثر النفسي واأللى ال ى يسببا لألخرين بمن امل كن أن يتعرض املتن ر لل سائل  العانوني   -10

 اى حال  وصولال رسال  تو ل عبارات سيئ  عليال أن ترسلها ألصدقائال   -11

 اى املواقف التالي  الكر التصرف الصويح  السؤال اللانى 

 رسال  نصي  . مالا يج  أن تفعل  تعرضا سل ى للتن ر من خ ل  -1

 تواصلا مع شخص مجهول عرب إحدى مواقع التواصل اإلجت اعى وشعرت بالعلق من تصرااتا   -2

 قام أحد األشخاص بتكرار ارسال رسال  مسيئ  على الرغم من اب غال لوم أمرإ ومعل ال   -3

 السؤال اللالل : اخرت اإلجاب  الصويو    -4

 جت اعي حساب بإس ال وصورتال الشخصي  ه ا يعترب وجدت على إحدى مواقع التواصل اال -1

 نوه من أنواه الفيوسات  -سرق  لهويتال                 -       تن را          -

 وصلتال رسال  إلكرتوني  توتوى على نصوص سيئ  ه ا يعد  -2

 نوه من أنواه الفيوسات  -سرق  لهويتال                 -تن را               -

 ................. هى السلطات املختص  اى مكااو  جرائم اإلنرتنا  -3

 إاارة مكااو  جرائم اإلنرتنا  -شرط  املرااق                -شرط  السياح                   -
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 (الرق ىخط  شخصي  لألمان  الدرس السابع )

 

 كيفي  املوااظ  على أمانال أثناء استخدامال اإلنرتنا

 ويصع  تخ ينهاغي متوقع   قوي   و    Passwordمروراختيار كل ات  •

 أومختلف  لوساباتال على املواقع   Passwordمروراختيار كل ات  •

  أجهزتال املختلف  

 لو اي  جهازإ من اإلصاب  بالفيوساستخدام برامج مكااو  الفيوسات  •

 

 قوي  ملنع جهازإ من االخرتاق أو العرصن  Password كيفي  إنشاء كل ات مرور

 خاص موز رحروف وتتض ن حروف وأرقام و 8يج  أال تعل عن  •

 أال توتوى على معلومات شخصي  ملل اس ال أو تاريخ مي اإ أو عنوانال ....  •

ــاـباملرور   اتيـج  اـعداا ـقائـ   بكلـ  • واالحتـفا  بـها ل مـكان أمن   بنـظام إاارة كلـ ات املرورـتال ويعرف الوســ

 وال يعل ا أحد أخر .ي كنال أنا وأاراا أسرتال الوصول إليا 

 

 Virus  الفيوسات 

ــب  تلف ل البيانات وح ف امللفات ومن امل كن   ــي  جهاز الك بيوتر وتسـ نوه من أنواه الربامج الخطية التي تصـ

 ارسال رسائل بدون عل ال 

 

 virus-anti برامج مكااو  الفيوسات
 

 يعوم بو اي  جهاز الك بيوتر من اإلصاب  بالفيوسات وتعوم بالعضاء عليها وإص ح امللفات 
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

  السابع ) املوور اللانى (الدرس  ى تدريبات عل
 

 ( أمام العبارات الخاطئ   ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √ السؤال األول : ضع ع م  )  

 ليس من الضرورى إنشاء كل   مرور قوي     -1

 طيع العضاء على الربامج الضارة التى تصي  أجهزة الك بيوتر  تبرامج مكاا  الفيوس تس -2

 تعترب كل   مرور قوي  لوسابال الشخصي    1234 -3

 يفضل استخدام تاريخ مي اإ ككل   مرور لوسابال الشخصي   -4

 الفيوس يجعل جهازإ يعوم بارسال رسائل بطريع  عشوائي  ألصدقائال اون عل ال   -5

 استخدام كل   مرور واحدة لكل حساباتال على أجهزتال اإللكرتوني  يصع  من اخرتاق ه ه الوسابات   -6

 قيام أحد أصدقائال ب شارك  كل   مرور الخاص  با تصرف صويح   -7

 لت كر كل   املرور الخاص  بال ي كنال استع ال تاريخ مي اإ أو اس ال اى إنشائها -8

 ( أمام كل   املرور الضعيف  xوع م  )    املرور العوي  (  امام كل √ضع ع م  )  السؤال اللانى 

 

 ضعيف   قوي   كل   املرور 

   مي اإ  تاريخ

Hs123456   

   الشخصي   معلوماتال  أو  اس ال

Hs1234   

@123567N#   
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 

 السؤال اللالل : اخرت اإلجاب  الصويو    -1

 ................. لوساباتال على املواقع من األاضل اختيار كل   مرور  -1

 متشابه    -                    مختلف             -                      مت اثل         -

 احرص اائ ا على اختيار كل   مرور ................ لوسابال الشخصي   -2

 متوقع    -                 ضعيف            -                           قوي         -

 ................. إنشاء كل   مرور ضعيف  قد يعرضال لـ  -3

 ج يع ماسبق -              االخرتاق     -            العرصن       -        سرق  الهوي       -

 .............. رور لوسابال الشخصي على ث ان يفضل أن تتض ن كل   امل  -4

 ج يع ماسبق  -         حروف           -            رموز           -                     أرقام      -

 جهاز الك بيوتر ويسب  تلف اى البيانات    ........................ برنامج صغي ضار يصي  -5

 العرصن   -           الفيوس           -               برنامج مكااو  الفيوس         -
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 الدرس اللامن ) تطبيق على ماتعل تا (   

 

 كيفي  اعداا بول أو تعارير رق ي  وماهى األااة املناسب  لعرض املعلومات ؟
 

  PowerPointالعروض التعدي ي  

يســتخدم لتصــ يم عروض تعدي ي  توتوى على نصــوص ومؤثرات هو برنامج من إنتاج شــرك  مايكروســواا  

  WordArtاستخدام  لوتجعل شكل النصوص والكتاب  رائعا من خ صوتي  وحركي  وصور وتأثيات م يزة 

 

 معاطع الفيديو 

وي كن الفيديو إم بولال وتعرض أاكارإ بالصـوت والصـورة أو تجرى معاب ت مع أخرين  معاطع  من امل كن إضـاا   

 ضاا  بعض التأثيات امل تع  من خ ل بعض التطبيعات املتخصص إ

 وال توتاج سوى كاميا ومايال أو جهاز ك بيوتر أو

 تليفون مو ول مزوا بكاميا وميكراون ااخلى  

 امللصعات اإلع ني  

 هي إحدى طرق عرض املعلومات ويج  علينا مراعاة األتى : 

 واضاا  الصور والرسومات واألشكال استخدام ألوانا زاهي  لعرض املعلومات •

 الكتاب  بخط عريض ليت كن األخرون من قراءة املعلومات من بعيد  •

 واضو  وبسيط  واألاكار البد أن تكون املعلومات  •

 ال تنس لكر مصدر املعلومات •

 
 

 ) املوور اللانى (   اللامن تدريبات على الدرس  
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 ( أمام العبارات الخاطئ    ×( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √السؤال األول : ضع ع م  )  

 التأثيات الس عي  والبصري  ملعطع الفيديو تضيف املتع  وتج ب اإلنتباه   -1

  PowerPointشرك  مايكروسواا انتجا العديد من الربامج امله   ملل برنامج العروض التعدي ي   -2

 وجدت ملصعا إع نيا لم تستطع قراءة موتواه لصغر حجم الكتاب  بالتام اهو ملصق احرتال   -3

 يج  لكر مصدر معلوماتال عند اعداا بول أو تعرير   -4

  PowerPointلال على برنامج العروض التعدي ي  من امل كن إضاا  الصور والنصوص ملوضوه بو -5

 من امل كن إضاا  معاطع ايديو لل لصعات اإلع ني    -6

 : اخرت اإلجاب  الصويو     السؤال اللانى

 يج  أن نستخدم ألوانا ................... لكتاب  املعلومات اى امللصق االع نى  -1

 الشئ م ا سبق   -               زاهي                  -          باهت                   -

 طل  منال معل ال عرض تعدي ي عن ارس ما اى مااة الرياضيات . ما هو أاضل برنامج نستخدما   -2

- Word                        - PowerPoint                    - Excel   

 لتغيي شكل النص اى برنامج العروض التعدي ي  وجعلا ملفتا للنظر نستخدم   -3

- WordArt                - Font Color                    - Font Size   

 يج  أن تكون األاكار ..................... باملوضوه الرئيسي لل لصق اإلع نى  -4

 غي موثوق    -            ليس لها ع ق          -                    مرتبط  ولات صل    -

 العرض التعدي ي   -معطع الفيديو             -         االع نى قامللصي كنال إجراء املعاب ت وإضااتها لـ ..................  -5

 ) نعم / ال ( ت  السؤال اللالل الكر اى كل نعط  م ا يأتى هل امللصق اإلع نى مناس  لعرض املعلوما

 ال  نعم  

   استخدام ألوانا زاهي  اى عرض املعلومات

   الصور املوجواة بامللصق ليس لها ع ق  بالفكرة الرئيسي   

   الكتاب  بخط عريض وواضح 
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 اختبارات العام املاضي

 موااظ  السويس 

 ( أمام العبارات الخاطئ     × ( أمام العبارات الصويو  وع م  )     √ السؤال األول : ضع ع م  )  

 تع ل أجهزة اإلاخال اى الك بيوتر على معالج  البيانات  -1

 هو نوه من األجهزة  wordبرنامج معالج الكل ات  -2

 تعترب الكت  واملج ت من مصاار ج ع البيانات  -3

 يج  اإلستئ ان قبل نشر أى معلومات متعلع  بأصدقائال  -4

 ي كنال الدخول إم مكتب  بنال املعرا  املصري مجانا  -5

 السؤال اللانى  : اخرت اإلجاب  الصويو    -6

 موت   ( –يعترب حدوث عطل اى أى جهاز ك بيوتر أمرا   ) مستوي   -1

 ي الئق ( غ –قيام أحد األشخاص ب شارك  صورة لال اون استئ انال ) الئق  -2

 الربيد اإللكرتونى ( –وسيل  للتواصل وتباال الرسائل بني أاراا الع ل ) األل  الواسب   -3

 الوديل خارج اطار بولال( –) وضع عنوان ج اب لل عابل  كيف تلي اهت ام ج هورإ لعراءة بولال  -4

 التن ر على األصدقاء (  –من إحدى ايجابيات أاوات تكنولوجيا املعلومات ) تو يل الصور  -5

 السؤال اللالل : اك ل العبارات األتي  بالكل ات املناسب  املوجواة بني العوسني

 امليكراون ( –برمجيات تكبي الشاش   –نظام التشغيل  –املدونات الرق ي   –) البيانات الشخصي  

 .................... أراء تعرب عن صاحبها منشورة على مواقع اإلنرتنا  -1

 يعد اإلسم والعنوان وتاريخ مي اإ من ................... -2

 أااة تساعد األشخاص ال ين يعانون من ضعف البصر على قراءة الكت  الرق ي  هى ............. -3

 يتيح ................... ااخال الصوت لجهاز الك بيوتر  -4

 يعترب .................. ضروريا لتشغيل أى جهاز ك بيوتر  -5
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 إاارة شرق التعلي ي  

 ( أمام العبارات الخاطئ     × ( أمام العبارات الصويو  وع م  )     √ السؤال األول : ضع ع م  )  

 م جهاز الرااار املخرتق لألرض اى إيجاا األجسام توا سطح األرض ديستخ -1

 يج  اإلستئ ان قبل نشر أى معلومات متعلع  بأصدقائال  -2

 وحدة املعالج  املركزي  هى نوه من أنواه الربمجيات  -3

 يفضل استخدام كل   مرور مختلف  لكل حساب لال على االنرتنا   -4

 يساعدنا اختيار كل ات البول بدق  اى الوصول على نتائج البول املطلوب   -5

 ى ر ي  منشوراتال  عند حج  شخص ما ي كنا اإلست رار ا -6

 إلا لم تت كن من إيجاا ملف للبول عنا يج  إعااة تشغيل جهاز الك بيوتر  -7

 السؤال اللانى  : اخرت اإلجاب  الصويو    -8

 الرسائل النصي  (  -موااثات الفيديو     -) املعاالت املنشورة                تستخدم الكاميا وامليكرواون اى   -1

 تستخدم برمجيات تكبي الشاش  لألشخاص ال ين يعانون من   -2

 ااقدى أحد األطراف   (  -ضعف الس ع       -) ضعف البصر                                                                          

 من االجهزة التى يوتاجها برنامج معالج  النصوص للكتاب  على الك بيوتر  -3

 الس اعات ( –الطابع    –) لوح  املفاتيح                                                               

 البيانات الشخصي  ( –الرسائل املزعج    –) تو يل امللفات   على بريدإ اإللكرتونى هى رسائل تدعو إلع نات زائف   -4

 الك بيوتر املو ول   (  -هيوغليفي     الرموز ال  -) أل  الطباع                  تت يز عصر اللورة اإللكرتوني  بظهور   -5

 صل الكل ات بالع وا ) أ ( ب ا يناسبا بالع وا ) ب ( السؤال اللالل :      -1

 ) ب (  ) أ ( 

 مكرب الصوت   أحد مصاار ج ع البيانات  

 ملل اإلسم والعنوان وتاريخ املي ا   معلومات س عي  يعوم بإخراج 

 الكت  واملج ب  املعلومات الشخصي   

2-  
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 (   إاارة أوسيم   ) موااظ  الجيزة

 ( أمام العبارات الخاطئ   × ( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √: ضع ع م  )  األولالسؤال 

 تساعد شاش  الك بيوتر على معالج  البيانات  -1

 يستخدم الربيد اإللكرتونى ملشارك  البيانات والتواصل بني األصدقاء   -2

 هو نوه من األجهزة   wordمعالج الكل ات   -3

 تساعدنا شبك  اإلنرتنا اى إيجاا املعلومات التى نريد الوصول عليها   -4

 مكان النعاط بالكل   املناسب  م ا بني العوسني السؤال اللانى : اك ل  -5

 (ع م  التنصيص   –أل  باسكالني  –الخطية   –لكر أصواب املعلوم    –س اعات األلن الطبي    – Screenالشاش  )  

 تعوم ..................... بعرض املعلومات ملل النصوص والصور وملفات الفيديو  -1

 يعد ............... من األمور الهام  التى يج  مراعاتها عند مشارك  املعلومات  -2

 تساعد ................ األشخاص لوى اله م ال ين يعانون من مشاكل اى الس ع   -3

 ليال وضع ................ للج ل  للوصول على نتائج موداة للبول ع -4

 ت يز عصر اللورة امليكانيكي  بظهور ...................  -5

 تعد الفيوسات من األمور ................... التى تصي  جهاز الك بيوتر   -6

 السؤال الرابع : صل من الع وا )ب( مايناس  كل عبارة من عبارات الع وا ) أ (  -7

 ) ب (  ) أ ( 

 ع م  التنصيص   ديد األجسام املداون  توا سطح األرض  ت كنال من تو

 الكت  واملج ت   ت كنال من حصر نتائج البول التى ترغ  ايها  

 الرااار املخرتق لألرض   ملساعدة ضعاف البصر على قراءة الكت  اإللكرتوني   

 املدونات الرق ي    أحد مصاار ج ع البيانات  

 برمجيات تكبي الشاش  أراء تعرب عن أصوابها منشورة على اإلنرتنا  
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 موااظ  الجيزة 

 ( أمام العبارات الخاطئ     × ( أمام العبارات الصويو  وع م  )     √ السؤال األول : ضع ع م  )  

 ي كنال ر ي  ماتفعلا على جهازإ بالنظر إم شاش  العرض   -1

 تساعدنا شبك  اإلنرتنا اى إيجاا املعلومات التى نريد الوصول عليها   -2

 من مخاطر اإلنرتنا استخدام األخرين بياناتال الشخصي    -3

 اى ايجاا األماكن التى ترغ  اى زيارتها   GPSيستخدم نظام توديد املواقع   -4

 من الك بيوتر على ورقيستخدم املاسح الضوئي اى طباع  الصور   -5

 السؤال اللانى  : اخرت اإلجاب  الصويو    -6

 س اعات األلن ( -الطابع      -) املاسح الضوئي                             جهاز يساعد ضعاف الس ع -3

 اج املعاطع الصوتي  من الك بيوترت كنال ............... من اخر -4

 برمجيات تكبي الشاش  ( –مكرب الصوت    –) اأرة التوكم                                                  

 عند وجوا مشكل  اى اتح أحد التطبيعات على جهاز الك بيوتر اأنا قد تكون بواج  إم   -5

 استبدال لوح  املفاتيح (  –استبدال الفأرة    –خرى ) إعااة تشغيل الجهاز مرة أ                    

 معلومات وأراء شخصي  تعرب عن صاحبها متاح  للعراءة والتنزيل اى مختلف املواقع   -6

 الرسائل النصي  (   –الربيد اإللكرتونى   –) املعاالت املنشورة                                               

 الكاميا (  -املاسح الضوئي    -) الطابع    التى تستخدمها خ ل موااثات الفيديوأحد األجهزة امللوع    -7

 صل الكل ات بالع وا ) أ ( ب ا يناسبا بالع وا ) ب (السؤال اللالل :  -8

 ب أ

 يعوم باخراج معلومات س عي   لوح  املفاتيح  

 ملل االسم والعنوان وتاريخ املي ا  مكرب الصوت 

 تعوم بااخال الوروف واالرقام  شاش  العرض 

 لعرض أاكارإ من خ ل األلوان الزاهي  والرسومات والصور املعلومات الشخصي  

 تعوم بعرض معلومات بصري  كالصور امللصق اإلع نى
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

  العليوبي موااظ   

 ( أمام العبارات الخاطئ     × ( أمام العبارات الصويو  وع م  )     √ السؤال األول : ضع ع م  )  

 هزة االاخال اى الك بيوتر على معالج  البياناتتع ل أج -1

 يستخدم جهاز املغناطيسي  لتوديد األماكن من خ ل األق ار الصناعي    -2

 األشخاص ضعاف البصرتساعد برمجيات تكبي الشاش    -3

 وحدة املعالج  املركزي  نوه من الربمجيات -4

 ( أحد طرق التواصل بني األصدقاء  blockيعد الوج  ) -5

 السؤال اللانى  : اخرت اإلجاب  الصويو    -6

 أق م الورب (  –األق م الرصاص    –) الربيد االلكرتونى    .................. كوسيل  اتصال اى العصر الوديليستخدم   -1

 املدونات الرق ي  ( –املعاالت الرق ي     –)موااثات الفيديو     تستخدم ............... للتواصل بالصوت والصورة  -2

 الفأرة بالجهازيفضل ................. بعد اص ح أو اعااة تركي    -3

 إعااة تشغيل الجهاز (    –التأكد من التوصي ت الكهربي    –)توصيل شاحن الكهرباء للجهاز  

 من إيجابيات أاوات تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت ................. -4

 اإلاراط من استخدام األجهزة اإللكرتوني  ( –مساعدة األشخاص لوى اله م    –) سرق  البيانات  

 أرسل شخص ما طل  صداق  لال على مواقع التواصل اإلجت اعي يج  عليال  -5

 التأكد من هويتا (   –ح ف طل  الصداق     –) غلق الجهاز  

 صل الكل ات بالع وا ) أ ( ب ا يناسبا بالع وا ) ب (السؤال اللالل :  -6

 ب أ

 ع م  التنصيص " "   ت كنال من توديد األجسام املداون  توا سطح األرض 

 الكت  واملج ت  ت كنال من حصر نتائج البول التى أرغ  ايها  

 الرااار املخرتق لألرص  ملساعدة ضعاف البصر على قراءة الكت  اإللكرتوني  

 املدونات الرق ي   أحد مصاار ج ع البيانات 

 برمجيات تكبي الشاش  أراء تعرب عن أصوابها منشورة على األنرتنا 
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 (1) قطاه املعاهد األزهري  

 تخي اإلجاب  الصويو  م ا بني العوسني السؤال األول : 

 ....................... يتيح ااخال النصوص والصور من الورق إم جهاز الك بيوتر   -1

 مكرب الصوت (  –أل  الطباع    –املاسح الضوئي    –) لوح  املفاتيح 

 اكسيل (    –وورا   –يتم اعداا عرض تعدي ي بواسط  برنامج ................) باوربوينا  -2

 الهيئات املصري  ( –املواقع الوكومي   –ويكي   –من مصاار اإلنرتنا الغي موثوق  ) بنال املعرا  املصري   -3

 السؤال اللانى : اك ل 

 األق ار الصناعي  ( –التن ر    –السج ت والتعارير   –) النتائج  

 ي كن لعالم األثار الوصول على صور من خ ل ..............  -1

 من مصاار ج ع البيانات ......................  -2

 .................... هو تصرف أحد األشخاص بطريع  سيئ  تجاه شخص أخر وبشكل متكرر -3

 ( أمام العبارات الخاطئ   × ( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √: ضع ع م  )  السؤال اللالل

 للوسابات على املواقع  من طرق املوااظ  على األمان أثناء استخدام شبك  االنرتنا اختيار كل   مرور قوي   -1

 زيونمن الطرق التى يعت د عليها عل اء األثار إلعداا التعارير حول املعلومات التى يج عونها برامج التلف -2

 ي كن التواصل عرب شبك  اإلنرتنا باستخدام جهاز الك بيوتر اعط -3

 السؤال الرابع : صل من الع وا )ب( مايناس  كل عبارة من عبارات الع وا ) أ ( 

 ) ب (  ) أ ( 

 الصور والرسوم تعترب .............. من األملل  عن التكنولوجيا املساعدة لألشخاص لوى اله م

 شبك  اإلنرتنا  .............. ت كننا من الوصول إم كل أنواه املعلومات

اى عصر ما قبل اللورة امليكانيكي  بدأت الشعوب بالتواصل مع بعضها البعض من  

 خ ل................ 
 س اعات األلن 
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 (   الرابع اإلبتدائي ) الصف    املربمج الصغي 
 ( 

 األول الفصل الدراسي 

  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 01281878075 ا / حسن املليجي 

 (2قطاه املعاهد األزهري  )

 السؤال األول : تخي اإلجاب  الصويو  م ا بني العوسني 

 جوجل كروم (  –العروض التعدي ي     –برنامج يستخدما الط ب اى الكتاب  هو ) برنامج معالج  النصوص   -1

 برسائل سيئ  أو نصوص مؤلي  وغيها يس ى تصرف أحد األشخاص بطريع  سيئ  تجاه شخص أخر   -2

 التن ر (  –الربمجيات    –التخفى   –) سرق  الهوي   

 من أجهزة اإلاخال التى تتيح التفاعل مع املعلومات واختيارها من على الشاش  هى  -3

 املاسح الضوئي ( –الفأرة    –مكرب الصوت  –) الكاميا  

 السؤال اللانى : اك ل 

 الجداول الوسابي  (  –الويندوز   –مكرب الصوت  –) العروض التعدي ي   

 ازإ ............... لس اه معاطع صوتي  من مكونات جه -1

 يعترب .................... من أنظ   التشغيل  -2

 من الربامج التى تستخدم اى توليل البيانات ................ -3

 ( أمام العبارات الخاطئ   × ( أمام العبارات الصويو  وع م  )    √السؤال اللالل: ضع ع م  )  

 نطاق لل واقع اإللكرتوني  التعلي ي     gov . egيعترب  -1

 ي كنال إيجاا صورة خاص  بال على جهاز الك بيوتر من خ ل صندوق البول   -2

 ص  بال ضعيف  وسهل  التوقع  يفضل أن تكون كل   السر الخا -3

 لع وا ) أ ( السؤال الرابع : صل من الع وا )ب( مايناس  كل عبارة من عبارات ا

 ) ب (  ) أ ( 

 GPS تعترب ............... من األملل  عن التكنولوجيا املساعدة لألشخاص لوى اله م

 CPU تستخدم لتوديد مكان شئ ما بواسط  الع ر الصناعى  وسيل  ................ 

 س اعات األلن  يرسل نظام التشغيل البيانات إم وحدة .................. ملعالجتها

 

 


